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זע. ףד

המלש תכאלמ יעו' , ופיסוה הפיאה לע םגד סות' יעו' וכו', האב התיה הדותה

"ש. שרו

תעשכ איבמש רוכב לש םיעלס ל-ה' הז ןיב קוליחה המ ושקה , הדותה דות"ה

ואב"א. יתש' , םיטוקילב ח"ב חמש רואו הרוא ןרק ?,יע'ית'עו"ע םתאבה

וט. תעובשב "א בשר ?,יע' ץמח היה םג הלחל ןורשעה םאה ,לי"ע ץמחל הרשע

וא ןמשב טולח הנווכה םאה "ם במרל "מ היפו תכ"י שר"י יע' והמ- , הכוברו

תדובע יע' התישע יתמו , וקלחנ המב הע"מ םוחנ ןוזח יעו' ןמש, יובירל

. חפק סל' הטמשה תונברקה

?,יע' והודדמו הפיאה תרישע היהד רמועהמ ףילי אל המל השקו ילימ, ינה אנמ

הט"ק.

?,יע' תודמה ןמ תוחפל ןידה המ ליו"ע , תותשמ רתוי תודמה לע ןיפיסומ ןיא

פש"א.

רוכמל הברה רחוסמ הנוקה ינוונחש ונייהו , תותשמ רתוי רכתשי לא רכתשמהו

דבל הזש "םב"בצ. בשר יעו' , תותשמ רתוי רעשה תא רקיי אל טעמ טעמ

יעו' םש, המר יעו'די , ףיסוהל לוכי םייתנייב רעשה רקייתנ םא ןכו ויתואצוהמ

םהב שיש םירבד ןינעל קלחמש המ יעו"שה"ב םש, די'א'ונו"כ הריכמ "ם במר

חכ'. 'ס"ק אלר וח"מ השירדבו , לזאה ןבאו הנשמ ףסכ הנשמ דיגמ ,יע' שפנ ייח

וא ירמגל לטב יא םינושארה וקלחנו וכו', ןינמבשו לקשמב הדמבש רבד לכ

"ן במרו דק. םש ' סותו ב"בצ., המר דיו "א בשרו "ם בשר וב,יע' רוזחל לוכי קרש

וט' הריכמ "ד בארו "ם במר יעו' במ:, ןישודיק "א בשרו גק:, םש "א בטירו "א בשר

םש. יולה 'ר"ח יחבו א'

"א. שרהמו "ל שרהמ יעו"ש "םב"בצ., בשר יע' ורואיבו וכו', ארגת םושמ אלא

מגה' תיישוק וז הרואכלו , הרג דכ' שי לקשבד ושקה לקשהו דות"ה

תורוכבב סות' רמ"ת,עו"ע ואיבהש המ םצוריתב ,יע' בוטו רשי נ.?,יע' תורוכבב

תקולחמב ' סותה יצורית תקולחמ הלתש המ זיק'א' הלאש קמעה יעו' ה.,

ל-ג' הנמה קליח המל ' סותה ושקה ש המו א'ו', םילקש "ד בארהו "ם במרה

םש. "ם יבלמבו המ'בי' לאקזחיב "י שרו סות'ב"בצ. ,ע"ע תולקשמ

ע"ב
,? םילעבה ואר ןהכה , הדות ימחלה לע שירפמ ימ ליו"ע וכו' לטונ היה םלוכמ

ח"אוט'. ךורב רוקמו טכ'א' דוד שדקמ יע'

םש. רנל ךורעבו ו: הדנ ?,יע' דבעידב בכעמ הז ןיד יאו , סורפ לוטי אלש

תולח יתש דחא ןיממ לוטי אלש "י שרל : ושוריפ , וריבח לע ןברקמ לוטי אלש

,ליו"ע תוחפ דחאמו רתוי דחאמ לוטי אלש תכ"י "י שרבו , לוטי אל ינשה ןימהמו

, ףקומה ןמ הזש המב יגס וא דחא ילכב יעב 'יא סותו שר"י וקלחנו , רבוחמה ןמ

"ז. ירגה יעו'יח' שר"י, תטיש בשייש טכ'א' דוד שדקמ יע'

'גי'. אמק ךוניח תחנמו הרוא ןרק הז,יע' ןיד "ם במרה טימשהש המו

סה"ד רואבבו וכו', המורת םירוכיבב רמאנו המורת ןאכ רמאנ וכו' ךלכ וא

תחנמו הרוא ןרק ?,יע' ראשנה ריתהל ידכ השרפה וניא םשש םירוכיבמ ףלימל

ןמ ףלימל ףידע ירה םירוכיבמ ףלינ המל ןדש המלש תלוע יעו' , םהרבא

. לאו דות"ה לע הז יפל ץריתש המ דוע ?,ע' ארמוחל ןכו שרופמה

ךירצהל סה"ד רואבב שדוקה תרהטו םישדק ןאצ ,יע' תונורשע ינש ןלהל המ יא

. הדות ימחלל םינורשע ב'

הנווכה , םימלשב חותינ ןיד ןיאש ףאו , ןירומיא לוטיש םדוק רשב חתני אלש

. םהרבא תחנמ ,יע' םלש ןברקהש ןמזב ןירומיאה תא םירהל שיש ןאכ

היהש דכ.יפ' אמויבו , םישימחמ דחא היהד שר"י יעו' ןידמ, תמורתמ ףלינו

אר'. "תוי"ד ודהמ "י בדונ ירא,עו"ע תרובג ?,יע"ש תואמ שמחמ דחא

?,יע' ןנברד רועיש והזד השקו חמ', מ- דחא אוהש "י שרפו , הלח תמורתמ ףלינו

"ינה"ל. בדונבו , ןתיא הפצמ

ימחל לש םישדק תויהל וכפהי ןימולשת ובייחנשכ ךיא ליו"ע וכו', אבר יעב

לש םנידב נ"מ דועו "קט'גי', העמ לזאה ןבאו טכ'א' דוד שדקמ ?,יע' הדות

חמש רוא יעו' הכ-זכ, גפר' ךוניח תחנמבו "ז ירגה ,יע'יח' הדות ימחל תמורת

. שדוחמ ןפואב מגה' קפס ראיבש "אוט'זט' כאמ

,צו" תרסוא הניאש קוספב טועימ וניצמ אלד "י שרפו , תעמדמ הניא וא תעמדמ

"ש. שרב ?,יע' ןנברד עומיד ןיד לכד ע

יע' ,? לטבל ידכ אק' יעב םישדק ןידמ הרקמ לכבש ושקהש םינורחאב יעו'

בכ'. במ' םישדק "א וזחבו "ד, מרגה ירועיש יעו' "ז, ירגה ' יחבו טכ'א', דוד שדקמ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ


